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дврждвний унrвврситЕт IнтЕлЕктудльних тЕхнологrй r зв,язку

вIдокрЕмлЕний структурний пIдроздIл
(Iнститут пIдвищЕння квАлIФIкАцli oa.xIBцIB в гАлузI

тЕхнItIного рЕгулювАння тА споживчоi полIтики
дЕрждвного унIвЕрситЕту IнтЕлЕктудльних тЕхнологlй l зв,язку>

вул. Ломоносова, 18, м. Киiв,03022. т. (044) 592,29,16, ф. (044) 25'7-52-1,2

e-rnail: secretar_ipk@ukr.net, www.ipkmetr.org.ua, код згiдно з еЩРПОУ 4З971558

N91 18/0l Bil \4.|0.2022 р. На JtlЪ вiд

КЕРIВНИКУ

ШАНОВНИЙ ПАНЕ КЕРIВНИКУl

Вiдокремлений структурний пiдроздiл <Iнститут пiдвищення квалiфiкацii фахiвцiв в

галузi технiчного регулювання та споживчоi полiтики .Щерхсавного унiверсиТеТУ
iнтелекту€Lльних технологiй i зв'язку> (сrсорочена назва IПК ДУIТЗ), пропонУе

дистанцiй}Iо в режимi вiдеоконференцiТ навчаншя за темою:

Пiдготовка кандидатiв в аудитори (eKcllepTiB) з оцiнки вiдповiдностi
булiвельIIоi продукrцii - 2й етап (модуль)

Будуть розглянутi наступнi питання:
1. Закон УкраТни <Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi>
2. Закон УrсраIни <Про надання булiвельноТ продукцiТ на ринку)
3. Закон Украiни <Про булiвельнi норми>>

4. Вимоги до органiв з оцiнки вiдповiдностi щодо акредитацii з MeToto нотифiкачiТ
згiдно з EA-2l |7 М:2020.

5. Додатковi вимоги до органiв з оцiнки вiдповiдностi булiвельноi продукцiТ згiдно з

ДСТУ EN ISОЛЕС |7020:2019.
з 2|.|1.2022 rl. ло 24.1|.2022 rl.

BapTicTb lлавчаtlllя одrriсiособи стаIIовить 3200,00 грlr. без ПДВ (ст. 197.1.2 п. r
llодаткового кодексу УкраТни).

Навчання за2-им етапом (модулем) моя<уть пройти кандидати в аудитори (техrriчlri

експерти) з оцiнки вiдповiдностi продукцiI за технiчI{ими регламентами, що проliшли
IIавчання за 1-им етапом (модулем), а такохс аудитори з оцiнки вiдповiдностi продУкцiТ за

технiчними регламентами.
За результатами навчання видаються посвiдчення встановленого зразка.

Для участi в навчаннi необхiдно направити заявку (лоласться) на e-mail:
secretar_ipk@ukr.net.

можна отримати за телефоном (044) 592-29,|6.Щетальнiшу iнформацilо

Щllректор IПК ДУIТЗ

[}ик. ,Д,омниuька В.К
т.(044)592-29- l 6

Анатолiй КОЦЮБА



,Щиректору IПК ДУIТЗ
Коцюбi А.М.

0з022, м. КиiЪ,
вул. Ломоносова, 18

зАявкА
LIазв:l оргаIliзачii

ПIБ, посада особио яка буле пiдписувати договiр

який дiс на пiдставi

Поштова адреса:

сдрпоу

iBAN:

банк

мФо

Iпн
'Гел,/факс E-mail

flpocltMo зарахуватлI lIаших працiвнlлlсiв ша ltaB.IaIIIlrI за TeMoIo:
(кiл bKicTb)

Пiдготовка кандидатiв в аудитори (експерr,iв) з оцiIIки вiдповiдllостi
булiвельrlоi llродукцii - 2й етап (молуль)

в lIерiод: 2l.||,.2022 - 24.1L.2022
П.I.Б. фахiвцiв, якi направляються на навчання (заповнясться за можливостi):

2.


